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SV
BESKRIVNING AV PAUL® GLAUKOMIMPLANTAT
PAUL® glaukomimplantat är en dräneringsenhet för glaukom som är utformad för
behandling av glaukom genom reglering av det intraokulära trycket i patientens
öga och förhindrande av ytterligare sjukdomsprogression. Enheten är helt
tillverkad av medicinskt silikon för implantation. Den här enheten är 44,9 mm lång,
23 mm bred och har en extraokulär yta på 342,1 mm².
INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING
För användning på patienter med glaukom som inte går att kontrollera medicinskt
och som ger dåliga resultat med kirurgi. Detta inkluderar men är inte begränsat till:
neovaskulärt glaukom, afakiskt/pseudofakiskt glaukom, patienter med misslyckad
konventionell kirurgi, kongenitalt glaukom och sekundärglaukom på grund av
uveit, epitelial inväxt osv.
VARNINGAR
PAUL® glaukomimplantat är endast avsett för engångsbruk. Implantatet får inte
återanvändas. Sterilisera inte implantatet på nytt med någon metod eftersom
materialet i plattan kan skadas och innerrörets lumen kanske inte blir tillräckligt
rent från potentiella infektioner eller inflammatoriska substanser. Detta orsakar
kontamination och infektion eller annan skada på patienten, fel på implantatet
och utebliven enhetsterilitet. Använd inte enheten om den sterila förpackningen
är skadad. Använd inte implantatet efter utgångsdatumet.
BRUKSANVISNING
1. Kontrollera utgångsdatumet för att säkerställa att implantatet inte har gått ut.
2. Kontrollera att den sterila påsförslutningen är intakt innan den öppnas.
3. Öppna förslutningen och ta ut implantatet och undersök implantatet för att
säkerställa att det är intakt och oskadat.
4. Skölj implantatet med steril saltlösning för att avlägsna eventuell statisk laddning.
5. Spola röret med steril saltlösning för att kontrollera rörflödet. Använd inte om
det inte finns något flöde.
ANVÄNDNING
Implantatkirurger ska vara kunniga i att använda dräneringsenheter för glaukom
innan PAUL® glaukomimplantatet används och ska även känna till den
postoperativa vård som krävs för hantering. Enheten ska implanteras

under konjunktiva av en utbildad och erfaren ögonkirurg. Lämpliga kirurgiska
tekniker för implantation påverkar implantatets resultat.
KONTRAINDIKATIONER
Kontraindikationer kan omfatta bakteriell konjunktivit, bakteriella kornealsår,
endoftalmit, orbital cellulit, bacteremi eller septikemi, aktiv sklerit och/eller
ingen ljusperception.
KOMPLIKATIONER/NEGATIVA EFFEKTER
Komplikationer och biverkningar under eller efter operationen kan omfatta
kornealödem, korneal kontakt, iris/rörkontakt, syneki, exponerat
skleratransplantat, koroidalavlossning, irit, hyphema, rörobstruktion,
rörreaktion samt kända komplikationer med ögonventilsimplantatet, inklusive
suprakoroidal blödning, näthinneavlossning och grund ögonkammare.
LEVERANSSÄTT/UTGÅNGSDATUM
PAUL® glaukomimplantatet levereras sterilt i en dubbelförseglad
påsförpackning. Bruksanvisningen, ID-kortet för implantatet och
streckkodsetiketterna för implantatet medföljer även den sterila förpackningen.
Vi rekommenderar att varje patient får ett ID-kort för implantatet med en av
implantatets streckkodsetiketter som en permanent registrering av implantatet
som används av dem. Implantatet är gammasteriliserat. Sterilitet garanteras
såvida inte påsen har utsatts för fara, skadats eller om utgångsdatumet har
passerat. Utgångsdatum anges på utsidan av förpackningen. Implantatet ska
inte användas efter angivet utgångsdatum.
ANSVARSFRISKRIVNING
AOI gör inga utfästelser om, och tar inget ansvar för, valet av metod eller teknik
för implantat eller valet av produkt för ett visst medicinskt tillstånd. SKontakta
en kvalificerad och legitimerad läkare.
MER INFORMATION
Mer information om produkten finns på www.aoi.sg.

